MANDAT 2015 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 27. 10. 2015
Številka: 8-os

Z A P I S N I K
8. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 30. 9. 2015 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Rok Roblek, Ciril Zorman, Darja Delavec, Frančiška Rozman, Primož Gregorc,
Mirjam Pavlič, Aleš Drekonja, Janez Brolih, Metod Jagodic, Miran Perko, Primož
Bergant
/
župan Miran Zadnikar, direktor občinske uprave Marko Bohinec, Simona Markič,
Katja Pernuš (OU), Tomaž Oblak, Bernarda Eržen Kosmač (Alfa Ars), Mile Špehar
(NO), Danica Zavrl Žlebir (novinarka)

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 7. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 8. (redne) seje;
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Tupaliče
EUP PR12 – 1. faza – prva obravnava;
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Nova vas
EUP PR51 – 1. faza – prva obravnava;
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor z a leto 2015 – skrajšani
postopek;
Odlok o javni gasilski službi v Občini Preddvor – druga obravnava;
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Preddvor – druga obravnava;
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Preddvor za programsko obdobje 2015-2020 – predlog;
dopolnitev programa nakupa nepremičnin – za leto 2015;
Soglasje k prošnji Osnovne šole Matija Valjavca;
Kadrovske zadeve
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno, pozdravi goste in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 7. (redne) seje ter realizacija sklepov.
Pripomb ni.
69. SKLEP
Potrdi se zapisnik 7. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Ad/3
Določitev dnevnega reda 8. (redne) seje.
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Potrdi se predlagani dnevni red seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
70. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/4
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja »Tupaliče EUP PR12 – 1.
faza« v prvi obravnavi
Tomaž Oblak iz družbe Alfa Ars, ki je projekte pripravila prisotnim razloži in pokaže za katero območje se
sprejema OPPN. Gre za severni del Tupalič, kjer je večinoma breg in se zaključuje z gozdno prometnico. Na
tem območju se bo uredila kompletna infrastruktura, ki se bo gradila fazno.
Brolih opozori na problematičnost ceste in dostopa do gozda za gozdno vlako. Možnost gozdne vlake po tej
cesti mora ostati. Svetniki se strinjajo, da se ta zahteva upošteva in popravi projekte.
Župan pripravljavcu naroči, da se do naslednje seje popravi projekt v skladu z zahtevami torej, da se projekt v
zvezi s to cesto ponovno obdela. Po tej poti ostane gozdna vleka ter se planira širša cesta (sedaj 3,5 m) za
dovoz do tega območja.
Župan zaključi razpravo in predlaga, da se občinski svet s tem predlogom samo seznani, saj je potrebno
projekte popraviti v skladu z zahtevami svetnikov:
71. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN)
»Tupaliče EUP PR12-1. faza« v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja »Nova vas EUP PR51 – 1.
faza« v prvi obravnavi
Oblak prisotnim obrazloži in pokaže za katero območje gre – spodnji del Nove vasi in sicer levi del pred
naseljem. Na tem območju je infrastruktura že vsa zgrajena. Območje OPPN obsega le lastnike, ki so
pripravljeni graditi in izvzema tiste, ki niso. Ni dodatnih stroškov za občine glede infrastrukture.
Župan odpre razpravo, vendar svetniki nimajo pripomb, zato predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
72. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN)
»Nova vas EUP PR51 – 1. Faza« v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Ad/6
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2015 – skrajšani postopek
Markičeva na kratko pove, da so se zvišali prihodki za 373.000€ zato predlaga tudi povišanje odhodkov za ta
znesek. Župan nadaljuje, da je pri nastopu s funkcijo obljubil, da se bo najprej zgradila kanalizacija, nato pa
naslednja leta vse ostalo (cestna infrastruktura). Ker pa je prišlo do nepričakovanega zvišanja prihodkov pa se
lahko na teh delih (kjer so odprta delovišča) zgradi tudi dodatno infrastrukturo (pločniki, razsvetljava), kar pa
pomeni, da se proračuna v naslednjih letih s temi stroški ne bi več obremenjevalo, saj bi bila na teh območjih
zadeva zaključena. Za ta območja bodo ostali še stroški geodetske odmere, odkupov zemljišč ter javna
razsvetljava, kar so pričakovani stroški po končanih projektih. Lahko še dodatne zadeve, ki jih bo predlagal
krajevni odbor. Na kratko razloži kaj se je dodatno zgradilo na teh območjih s temi sredstvi.
Župan odpre razpravo.
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Perkota zanima ali je možnost, da bi ta sredstva morali vračati? Maričeva pove, da so ta sredstva že nekaj časa
na računu tako da se ne pričakuje da jih bo potrebno vračati. Občina pa posluje likvidnostno.
Broliha zanima ali se je kak drug projekt črtal na račun novih del? Markičeva pove, da ne.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
73. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Preddvor za leto 2015 (odl221/15) po skrajšanem postopku v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/7
Odlok o javni gasilski službi v Občini Preddvor
Bohinec pove, da se je ta odlok že obravnaval. Gre za odlok, ki glede na veljavno zakonodajo mora biti
sprejet. Obravnavan je bil na Svetu za javno varnost, kjer ni bilo nobenih pripomb. Odlok je v skladu z
zakonodajo in je hkrati prilagojen naši občini in velikosti občine. Imamo eno operativno gasilsko enoto, ki v
celoti pokriva občino Preddvor in izvaja obvezno javno službo na tem območju.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklep:

74. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o javni gasilski službi v Občini Preddvor (št. 007-0002/2015odl214).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/8
Bohinec pove, da je ta odlok sicer nadrejen prejšnjemu odloku, zato bi ga bilo smiselno obravnavati prvega.
Varstvo pred naravnimi nesrečami obsega vrsto dejavnosti od obveščanja, alarmiranja do gradbenih posegov
itd. Ena izmed dejavnosti zaščite in reševanja je tudi gasilska dejavnost. Odlok je usklajen z zakonodajo.
Opredeljuje naloge za Občino Preddvor, in sicer opredeljuje civilno zaščito, način alarmiranja, zaščitne
ukrepe, naloge prebivalstva in gasilske enote, ostala društva in nevladne organizacije – kot so gorski reševalci,
jamarji, kinologi, ki se vključujejo v dejavnosti na območju občine, kot tudi naloge Občinske uprave. Tudi ta
odlok je bil obravnavan na Svetu za javno varnost. Predlaga se, da bi bili predsedniki Krajevnih skupnosti tudi
poverjeniki za svoje območje. Za primer kot je bil npr. žled, prvi kontakt je že poverjenik na terenu.
Župan odpre razpravo, vendar ni vprašanj, zato predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
75. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Preddvor (št. 007-0001/2015-odl213).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Ad/9
Sistemizacija delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zg. Beli
Markičeva pove, da večjih sprememb ni, da glede proračuna ni razlike, shema zaposlitev ostaja enaka. Gre za
formalno potrditev.
Župan predlaga sprejetje sledečega sklepa:
76. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje sistemizacijo delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in
Čriček na Zgornji Beli za šolsko leto 2015/2016.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)
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Ad/10
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Preddvor za programsko obdobje 2015 – 2020 – predlog
Bergant pove, da je pravilnik podlaga za podelitev sredstev iz proračuna – razpis za kmetijstvo. Je precej
pozno, zato je treba pohiteti, da bo razpis izpeljan do konca leta. Problem je nastal v novi evropski perspektivi
zaradi česar je bilo potrebno spremeniti pravilnik in počakati potrditev s strani ministrstva. V pravilniku je
specificiranih 7 ukrepov na podlagi katerih se bodo sredstva razdelila. Bohinec pove, da je Občinska uprava
sočasno postopek odobritve na ministrstvu že peljala, zato je odobritev s strani ministrstva že potrjena.
Bohinec pove, da je plan da se vse zaključi do konca novembra, ker je 30 dnevni izplačilni rok.
Župan odpre razpravo:
Broliha zanima ali je razpis kje objavljen, da bodo občani seznanjeni? Župan pove, da bo objavljen v
Viharniku in na spletni strani.
Ni drugih vprašanj zato župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
77. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Preddvor za programsko obdobje 2015-2020.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/11
Pernuševa obrazloži, da je ravnanje z občinskim premoženjem pregledala revizija, ki je ugotovila nekaj
napak. Ena izmed napak je tudi neurejen Program nakupa nepremičnin. Zaradi pravilnega poslovanja se
pripravi ta dodatek k programu. Gre za nakup parcele pri Vili Danici 1621/17 k.o. Breg ob Kokri. Prodajalec
prodaja zemljišče na katerem stoji pločnik.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
78. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Preddvor za leto 2015-1 (478-0019/15-s-os20/2015).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/12
Brolih pove, da je potrebno imenovati kandidata članu skupščine javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o..
Zdajšnjemu članu je potekel mandat zato se predlaga novega Florjan Bulovec. Dogovor o članu je že potekal
na eni od sej Občinskega sveta Občine Preddvor, ni pa bil sprejet sklep, zato predlaga da se sprejme naslednji
sklep:
79. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor za člana skupščine javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o. imenuje
Florijana Bulovca, Nova vas 10, Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Zorman predlaga, da bi člani skupščin prišli vsaj enkrat letno poročati o delu.
Ad/13
Delo odborov (tč. 9)
Svet za javno varnost
Drekonja pove, da se je na prvi seji seznanilo s pobudami občanov. Določene stvari so bile predane v naloge
Občinski upravi. Na drugem sestanku pa se je obravnavalo odloke, ki jih je danes obravnaval Občinski svet
Občine Preddvor.
Bergant opozori, da ni Hudi graben problematičen ampak Moškarjev
Bohinec pove, da se bodo pritožbe iz Bele obravnavale po končanih delih. Perko prosi, da se sklepi obravnav
preda KO Beli, da lahko informacije poda občanom.
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Gradbeni odbor Voke
Perko pove, da se je naredil pregled trenutnega stanja Vok. Predlagalo se je, da se inšpekcijskemu organu
prijavi na črno zgrajen most. Na kratko obrazloži še o igrišču za žago in potekih dela igrišča za šolo M. V.
Preddvor.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Bergant pove, da se je pregledala problematika prehodov za pešce.
Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo
Delavčeva pove, da so bila razdeljena sredstva, kot je prikazano v tabeli.
KO Tupaliče
Brolih opozori, da cesta na Možjanco ni bila sanirana, ampak je Občinska uprava o tem že obveščena.
Predlaga postavitev dveh javnih luči.
KO Bela
Perko pove, da se je obravnavala problematika na Srednji Beli. Še enkrat pa apelira na Občinsko upravo, da se
mu posredujejo sklepi in aktualne zadeve.
Glede zadeve občanke, ki želi odkupiti del zemljišča, ki je ostal brez funkcije pri izgradnji ceste. KO Bela se z
odkupom strinja.
Odbor za šolstvo, šport in kulturo
Zaradi pritožbe enega od društev se je ponovil razpis za kulturo.
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Brolih pove, da se je obravnaval spor iz Srednje Bele, zmanjševala se je najemnina. Izvršba občanki na
Možjanci se ne umakne.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Preddvor
Obravnaval se je pravilnik, ki je bil danes podan v potrditev občinskemu svetu.
Odbor za infrastrukturo
Odbor je obravnaval potrebe po krajevnih odborih in določil letošnje investicije.
KO Bašelj
Roblek pove, da so se sestali na temo investicijskih vlaganj v naslednjih letih. Za leto 2015 se predlaga samo
en poseg.
Obravnaval se je predlog enega krajana, ki ponuja cesto občini. KO Bašelj predlaga, da se cesto prevzame
samo brezplačno, odkupa pa ne potrjujejo.
Na zapis, da sklepe KO Bašelj potrjuje KO Bašelj in ne Občina. Bohinec pove, da KO ne more odvzeti
pristojnosti občinskega sveta.
Bohinec povpraša tudi glede zapisa, da je KO Bašelj nezadovoljen zaradi nekorektnega odnosa Občine
Preddvor. Zanima ga zaradi česa je KO nezadovoljen oz. kje je občina delovala nekorektno? Roblek nima
odgovora. Pove, da zapisnik potrjujejo člani odbora in v kolikor se z zapisanim strinjajo, se tak zapisnik pošlje
na občino.
KO Kokra
Bergant pove, da je večino zapisanega že bilo obravnavanega tekom občinskih sej.
Ad/14
Razno:
- Obvestilo – seznanitev Občinskega sveta: Občinski svet Občine Preddvor se seznani s potekom
dodatnih del, ki so nujno potrebna za dokončanje projekta – Infrastruktura v Občini Preddvor
- Župan pove, da se je končal projekt ogrevanja v Dom krajanov Bela in PŠ Kokra, kjer se po novem
ogrevajo na lesne pelete. Projekt se je izvedel s pomočjo Švicarskega sklada.
- Župan pove, glede novega igrišča v športnem parku Voke;
- Izvajalec za ureditev grajskega parka je že znan. Za grad pa se izvaja idejna zasnova ter
konservatorski načrt;
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Dela po občini se počasi zaključujejo. Rok se je malce podaljšal zaradi vremena in določenih težav. V
ponedeljek je bil tehnični pregled. Dopolnitve morajo biti odpravljeno do 15. 10. 2015. Izvedbeno in
finančno se zaključuje ta projekt.
Perko naproša, da se skliče statutarna seja, ki se še ni sklicala. Da se počasi začne delati na
spremembi statuta.
Cesta Srednja Bela – Zgornja Bela je valovita. Jagodic pove, da je bil trdež narejen tako kot bi moral
biti, žal pa je potem problem pomanjkanja nadzora pri polaganju asfalta. Župan pove, da je projekt v
delu, zadeva je bila takoj po asfaltiranju javljena na operativnih sestankih in nadzorni ni potrdil
izvedbe. Zadeva se rešuje.
Jašek na Zgornji Beli pred vrtcem se večkrat odpira in čisti. Župan pove, da je projekt v delu in da je
večkratni pregled verjetno upravičen in potreben,
Perkota zanima koliko časa po izdani odločbi bodo imeli občani čas do priklopa? Bohinec pove, da
pol leta. Perko prosi, da se podaljša čas za priklop.
Rozmanovo zanima kdaj bo kanalizacija v Hrašah? Župan pove, da bo sedaj v planu še ostala
območja, kjer kanalizacija še ni izvedena.
Na Zg. Beli sta dve novogradnji pri gradnji morala kupit malo čistilno napravo, sedaj jih zanima kaj
sedaj, ko bo javna kanalizacija? Župan pove, da v kolikor je javna kanalizacija na voljo, se morajo
občani priklopiti. Svetniki predlagajo, da čistilna naprava proda.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
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